
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU 
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań dot. 
prowadzenia w 2019 roku w powiecie staszowskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
 

Zarząd Powiatu w Staszowie uchwałą Nr 102/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego                       
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej  -   dot.  prowadzenia dwóch punktów, w których 
udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie oraz powierzone zadania z zakresu edukacji prawnej, ogłoszonym przez Zarząd 
Powiatu  w Staszowie w dniu 5.11.2018 r. 
 

Za najkorzystniejsze uznane zostały: 
 
1. Oferta dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej złożona przez  

Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie                                                                               
adres:  ul. Warmińska 7/1,  10-544 Olsztyn  

   
W związku z powyższym - wyłania się wyżej wskazaną organizację pozarządową, prowadzącą 
działalność pożytku publicznego - do powierzenia jej realizacji zadania dot. prowadzenia                      
w 2019 r. Punktu Nr 3 nieodpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z oznaczeniem wynikającym z uchwały   

Nr 87/15   Zarządu Powiatu w Staszowie   z dnia 13.10.2015 r. w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w powiecie staszowskim) umiejscowionego w trzech lokalizacjach tj. w: Osieku,  
Bogorii  i Rytwianach. 
Wielkość przyznanych środków publicznych na realizację zadania: 60 060,00 zł brutto 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100). 
 
2. Oferta dot. prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złożona 
przez 

Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie 
adres: ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 warszawa 

 
W związku z powyższym - wyłania się wyżej wskazaną organizację pozarządową, prowadzącą 
działalność pożytku publicznego - do powierzenia jej realizacji zadania dot. prowadzenia                     
w 2019 r. Punktu Nr 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zgodnie z oznaczeniem 

wynikającym z uchwały Nr 87/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 13.10.2015 r. w sprawie lokalizacji 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie staszowskim) umiejscowionego w trzech 
lokalizacjach tj. w: Połańcu, Łubnicach i Oleśnicy. 
Wielkość przyznanych środków publicznych na realizację zadania: 60 060,00 zł brutto 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100). 
 
 
 


